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Skapa din egen video åt Marie Picassos vinnarlåt 
- Nu kan Tele2s och Lunarstorms alla användare göra sin egen video till Marie 

Picassos vinnarlåt i Idol. 
 
Tele2, Lunarstorm och MusiTag AB bjuder nu upp Sveriges blivande videoregissörer till 
dans. Den 19 december, i samband med att Marie Picasso släpper sitt album ”The Secret”, är 
det fritt fram för alla som vill göra en musikvideo till Idol-vinnarens låt.  
 
– Det här är den femte tävlingen på Tele2 Studio där våra kunder kan göra en video till en låt 
och fler tävlingar kommer under 2008, säger Thomas Ekman, ansvarig på Privatmarknaden 
på Tele2. Vi kan se att för varje tävling vi haft har antalet bidrag ökat och kreativitetsnivån 
hos våra kunder blir högre.  
 
Genom att surfa till Tele2 Studio (http://studio.tele2.se) eller till Lunarstorm 
(www.lunarstorm.se) kan användarna ladda ned vinnarlåten samt ett program för 
videoredigering. I programmet finns över 200 exlusiva filmklipp som går att använda och 
blanda med egna filmklipp. Tävlingen avslutas den 15 januari och avgörs genom att 
användarna på Lunarstorm och Tele2 röstar på sitt favoritbidrag.  
 
- Våra medlemmar imponerar oss dagligen med sin kreativitet och driftighet. 
Det känns kul att ge dem möjligheten att producera en video åt Marie Picasso. Det skulle inte 
förvåna mig om de lyckas matcha den officiella versionen, säger David Leeb, projektledare 
Lunarstorm. 
 
Vinnaren till det bidrag som får flest röster vinner en 40-tums lcd-tv från Samsung. Varje 
vecka kommer dessutom de som leder tävlingen att få chansen att vinna en mp3-telefon från 
Samsung. 
 
Tidigare i höstas fick Tele2s kunder chansen att vinna en kväll med Magnus Uggla genom 
att skapa en video åt hitsingeln Pärlor för svin. 
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Ekman, ansvarig Privatmarknaden på Tele2 Sverige AB, 08-5626 4707 eller Tele2 
Mediaservice 08-5626 4626 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom 
för alla i Europa. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Tele2 erbjuder fast och mobil 
telefoni, bredband, datanättjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade bolaget 
1993, har vi varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen 
sedan 1996. Under 2005 omsatte bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder 
kronor. 
 
 


